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ALKUSANAT  

Uudenmaan tiepilrin PTS  2015 on  tienpidon  painopisteitä pitkällä tähtäimellä 
linjaava strateginen suunnitelma.  Sen linjaukset  toimivat lähtökohtana muun 
muassa tiepiirin vuosittain päivitettävälle toiminta-  ja taloussuunnitelmalle.  Suun-
nitelmassa käsitellään kaikkia tienpidon  osa-alueita - tieverkon hoitoa  ja  ylläpi-
toa, investointeja sekä liikenteen palveluja. 

Työn lähtökohtana ovat nykyiset  tie-  ja  liikenneolosuhteet, arviot tienpidon 
toimintaympäristön muutoksesta  ja  liikenteen kehittymisestä sekä sidosryhmien 

 ja  tienkäyttäjien odotukset  ja  tarpeet. Tässä raportissa  on  kuvattu myös PTS
-projektin  tavoitteiden asettelua, tarvetarkasteluja  ja toimintal injavaihtoehtoja. 

 Raportin päätteeksi kuvataan varsinainen toimintalinja hankekoreittain sekä tar-
kastellaan  sen  vaikutuksia. 

Uudenmaan tiepiirin PTS-suunnitelma  on  laadittu vuorovaikutteisena prosessi-
na sekä tiepiirin sisällä että sidosryhmien kanssa. Tiepiirissä työn voidaan sa-
noa olleen oppimisprosessi, joka  on  laajentanut henkilökunnan tietämystä  koko 

 tiepiirin toimintakentästä. 

Suunnittelutyötä  on  johtanut  ohjausryhmä.  Siihen kuuluvat tiepiirin johtoryhmä, 
valmisteluryhmien puheenjohtajat sekä edustajat Tiehallinnon keskushallinnosta, 
maakuntien liitoista, YTV:  stä ja ympäristökeskuksesta. Ohjausryhmän  puheen-
johtajana toimi tiejohtaja  Matti -Pekka Rasilainen  31 .12.2001  saakka  ja tiejohtaja 

 Rita  PHrainen  1.1 .2002  alkaen. Ohjausryhmän muina jäseninä ovat olleet Kari 
Karessuo  (31.1 .2002  saakka), Pekka Rajala  (1 .1 .2002  alkaen), Viljo Miranto, 
Mirja Hyvärinta, Seppo Mäkinen, Maarit  Saari,  Jyri  Mustonen  (1 .1.2002  alkaen), 

 Minna  Jokelainen, Tapani Angervuori, Arto Kärkkäinen,  Leo  Koivula  ja  Pekka 
Kontiala Uudenmaan tiepiiristä, sekä 011i Penttinen Tiehallinnon keskushallin-
nosta, Pekka Hallikainen Itä-Uudenmaan liitosta, Hannu Siitonen Uudenmaan 



Alkusanat 

lUtosta,  Jukka  Peura Uudenmaan  ympäristökeskuksesta  ja  Reijo Teerioja (varal-
la Suoma  Sihto) YTV:stä.  

Käytännön yksityiskohtaista työn tekemistä  ja  koordinointia varten muodostet-
tiin ydinryhmä, jonka puheenjohtajana toimi suunnittelupäällikkö Kari Kares- 
suo  31 .1.2002  saakka  ja  ohjelmointivastaava  Pekka  Rajala  1 .22002  alkaen. 
Ydinryhmän muina jäseninä ovat olleet Mirja  Hyvärinta, Jyri  Mustonen  (1.1.2002 

 alkaen),  Minna  Jokelainen, Tapani  Angervuori,  Arto Kärkkäinen, Jorma Hakala, 
Sini  Puntanen  ja  Pekka Räty Uudenmaan  tiepiiristä,  sekä 011i Penttinen  Tiehallin

-non  keskushallinnosta.  

Projektin  eri  osatehtävien  valmistelussa  ja  suunnittelussa keskeisessä roolissa 
ovat olleet tiepiirin sisäiset  valmisteluryhmät. PTS-työn  valmisteluryhminä  toi

-mivattiepiirissä  jo  toiminnassa olevat ryhmät (ohjelmointi, turvallisuus, tieverkon 
kunto, ympäristö, liikenteen hallinta  ja  maankäyttö),  joita täydennettiin johtoryh-
män edustajilla. 

Työn alku-  ja  loppuvaiheissa järjestettiin  sidosryhmäseminaarit,  joissa oli mu-
kana sekä elinkeinoelämän edustajia että keskeisiä valtion  ja  kuntien organi-
saatioita. 

Konsulttina Uudenmaan tiepiirin  RIS  2015-suunnitelman laatimisessa  on  ollut 
 Linea  Konsultit Oy,  projektipäällikkönä  Reijo  Helaakoski.  

Nyt käsillä oleva julkaisu  on  Uudenmaan tiepiirin  PTS  2015 -suunnitelman tiivis
-telmäraportti. Sidosryhmien  lausunnot pyydettiin laajemmasta  työraportista,  joka 

toimii Uudenmaan tiepiirin  tienpidon  pitkän aikavälin suunnittelun  tarkempana 
 tausta-aineistona. 
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Nykytila  

Toimintaympäristö  
a  

MITTAVA  POT)  

____  Väestönkasvu voimakasta 
Uudenmaan tiepiirin alueella asuu noin  1 ,4  miljoonaa henkeä. Väkiluku  on  kas- 
vanut selvästi  (13  prosenttia) vuodesta  1990.  Asukasluvun ennustetaan kasva- 
van yli  1,6  miljoonan vuoteen  2020  mennessä.  

I Pääkaupunkiseutu on  Suomen suurin  väestökeskittymä,  960 000  asukasta.  
-  Asukasluku  on  kasvanut selvästi vuodesta  1990  ja  ennusteen mukaan saman- 

- 	suuruinen kasvu tulisi jatkumaan vuoteen  2020. Kehysalueella  asuu noin neljän- 
______ nesmiljoona  asukasta. Myös  kehysalueen  väkiluku  on  kasvanut selvästi  1990- - 

luvulla  ja  samansuuruisen kasvun arvioidaan jatkuvan tulevaisuudessa. Muual- 
la Uudenmaan tiepiirin alueella  väestämäärä  on  kasvanut  vain  hieman vuodes- 
ta  1990,  mutta kasvun arvioidaan hieman kiihtyvän vuoteen  2020  mennessä. 
Maakunnallisilla  liitoilla  on  suuremmat  väestöennusteet  kuin  Tilastokeskuksella.  

Muuttajat nuoria  
Muualta Suomesta Uudenmaan tiepiirin alueelle suuntautuva muuttoliike  on 

 ollut viime aikoina hyvin voimakasta  ja sen  ennustetaan pysyvän korkealla ta-
solla myös tulevaisuudessa. Uudenmaan tiepiirin alueen  muuttotase  vuonna 

 2001  oli  6 000  henkeä, josta pääkaupunkiseudun osuus oli vajaa puolet. Muut-
toliike tuo alueelle nuorta väestöä  ja  lisää luonnollista  väestönkasvua.  

Hyvät, korkeatasoiset  koulutusmandollisuudet  houkuttelevat seudulle nuoria, 
jotka hyvien  työnsaantimandollisuuksien  takia jäävät pääkaupunkiseudulle py-
syvästi asumaan.  

16,3% 15,5% 
7,7% 

2,4%  

Filil 
PKS  Kehys- Muu  Koko 

 alue 	Uusi-  maa 
maa  

v  

Väestöennuste 
 2001 -2020  (lähde: 

Tilastokeskus). Väestönkehitys  vuosina  1990-2001  (lähde: Tilastokeskus). 
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Työpaikat lisääntyvät 
Uudenmaan tiepiirin alueella oli noin  700 000  työpaikkaa, mikä  on  noin kolmas-
osa kaikista Suomen työpaikoista. Helsingissä  ja  pääkaupunkiseudulla 

 työpaikkaomavaraisuus  oli yli  100 %.  Uudenmaan tiepiirin alueen  kokonais-
työpaikkamäärä  on  kasvanut voimakkaasti  1990-luvun puolivälistä alkaen. 

Väestön  ja  työpaikkojen kehitys  on  ollut alueella  epätasapainossa  viime vuosi-
na. Pääkaupunkiseudulla työpaikkoja  on  hieman yli puoli miljoonaa  ja  määrä 

 on  kasvanut voimakkaasti, Pääkaupunkiseudun työpaikkojen arvioidaan kas-
vavan selvästi vuoteen  2020  saakka. Myös muualla Uudenmaan tiepiirin alueel-
la  työpaikkamäärä  on  kasvanut selvästi viime vuosina.  

Toimialoittain  tarkasteltuna suurin  osa  Uudenmaan  tiepHrin  alueen työpaikoista 
kuuluu  palvelusektorUn  ja  noin neljäsosa  jalostustoimintaan,  kun taas alkutuo-
tannon työpaikkojen osuus  on  hyvin pieni.  Elinkeinotoiminnassa  seudun  vah-
vuuksia  ovat  tukkukauppa,  rahoitus-  ja vakuutuspalvelut  sekä  tietointensiiviset 
yrityspalvelut. 

Työmatkat  pitkiä 
Uudenmaan tiepiirin alue voidaan jakaa  työssäkäyntivirtojen  suuruuden perus-
teella kolmeen vyöhykkeeseen: pääkaupunkiseudun sisäiseen  pendelöintiin, 
työssäkäyntiin kehysalueelta  pääkaupunkiseudulle sekä  kehysalueen  ulko-
puolisiin  virtoihin,  jotka suuntautuvat sekä pääkaupunkiseudulle että paikallisiin 
keskuksiin. 

Pääkaupunkiseudun sisäisessä  pendeläinnissä  suurimmat  työssäkäyntivirrat 
 suuntautuvat Vantaalta  ja  Espoosta Helsinkiin. Espoosta Helsinkiin suuntautu-

va  työssäkäynti  on  kasvanut selvästi  1980-  ja  1990-luvuilla, mutta Vantaalta 
Helsinkiin  vain  hieman.  Työssäkäynti  Helsingistä Espooseen  ja  Vantaalle  on 

 kasvanut samanaikaisesti voimakkaasti. Kolmannella  pääsuunnalla,  Espoon  ja 
 Vantaan välillä  työssäkäyntivirrat  ovat absoluuttisesti pieniä, mutta nämä virrat 

ovat kasvaneet suhteellisesti selvästi eniten, mikä näkyy osittain myös  poikittais-
liikennemäärien  kasvuna. 

Suomen pisimmät  työmatkat  tehtiin Helsingin  työssäkäyntialueelta.  Vuonna  1998 
 lähes viidennes pääkaupunkiseudulla työssäkäyvistä, lähes  100 000  henkeä, 

asui pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Vastaavasti pääkaupunkiseudun ulko-
puolella kävi töissä noin  20 000 pääkaupunkiseutulaista.  Suurimmat,  kehysalu-
eelta  pääkaupunkiseudulle suuntautuvat  työssäkäyntivirrat  tulevat  Keravalta,  Kirk-
konummelta,  Järvenpäästä, Nurmijärveltä  ja  Tuusulasta.  
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Kansainvälistymisen  kärkialue 
Pääkaupunkiseutu  on  Suomen kansainvälistymisen, uuden  teknologian,  tuo-
tannon sekä tutkimuksen kärkialue. Uusimaa  on  osaamisen maakunta,  jolle  on 

 ominaista maan suurin yliopisto, korkeakoulut  ja  tutkimuskeskukset sekä kor-
keasti koulutettu väestö. Uudenmaan maakuntaan sijoittuu puolet  koko  maan 
tutkimus-  ja kehittämistoiminnasta.  Tästä poiketen Itä-Uudenmaan maakun-
nassa  on  runsaasti teollisuutta. Uudenmaan tiepiirin alueella asukasta kohden 
laskettu bruttokansantuote  on  lähes  1 ,5-kertainen  koko  maan keskitasoon ver-
rattuna. Kehityserot tiepiirin alueen sisällä ovat kuitenkin suuret. 

Koulutetun työvoiman hyvä tarjonta houkuttelee alueelle erikoistuneita yrityksiä, 
mikä edistää alueen tuotantorakenteen monipuolisuutta. Lisäksi hyvien liiken-
neyhteyksien sekä laadukkaan tietoliikenteen ansiosta Suomessa toimivasta 
ulkomaisesta yritystoiminnasta kaksi kolmasosaa  on  keskittynyt Uudellemaalle. 

Matkailu merkittävää 
Uudenmaan tiepiirin alueen merkitys  koko  Suomen matkailussa  on  erittäin mer-
kittävä. Uudenmaan tiepiirin alueen osuus  koko  maan majoitusliikkeiden yöpymis-
vuorokausista  on  noin neljäsosa  ja hotelliyöpymisvuorokausista  vajaa kolmas-
osa. Eri maakuntien vertailussa tämä osuus  on  selvästi suurin  ja  on  esimerkiksi 
noin kaksinkertainen verrattuna  Lapin yöpymisvuorokausHn.  

Euroopan portti Venäjälle 
Uudenmaan tiepiirin alue  ja pääkaupunkiseutu  katsotaan kuuluvaksi Euroopan 
tuotannolliseen kasvuvyöhykkeeseen, joka levittäytyy keskisestä Euroopasta Itä-
meren alueen keskiosiin  ja  Pohjois-Eurooppaan. Tälle vyähykkeelle  on  ominais-
ta kehittyvän korkean  teknologian osaamiskeskusverkon  sekä investointien kas-
vu. Pääkaupunkiseutu  ja  Uudenmaan tiepiirin alue joutuvat kilpailemaan tuotan-
nossa muiden Euroopan tuotantokeskittymien kanssa, missä Etelä-Suomella 

 on  ainutlaatuinen  gateway-asema idän  ja  lännen välillä erityisesti Venäjän yhte-
yksien suhteen. Tämän porttiaseman merkitys korostuu entisestään,  sillä  lähitu-
levaisuudessa kuljetusten  ja verkostojen  nopeimman kasvun arvioidaan tapah-
tuvan itä-länsisuunnassa. Lisäksi Uudestamaasta  ja  Suomen eteläisestä  ran-
nikkoalueesta on  Itä-Euroopan avautuessa tulossa yhä merkittävämpi taloudel-
linen yhteistyöalue. 

Uudenmaan %-osuus 
tiepiiri 	koko  maa 

Tieverkon pituus  4 647 km 6 % 
Moottoritiet  249 km 41 % 
Kev.liik.väylät  614 km 14 %  
Päällystetyt tiet  3 840 km 8 % 
Tievalaistus  1 453 km 14 % 

Liikennesuorite autokm/v  6 300  milj.  20  % 

 Autoja 	 630 000 25  %  

Väestö, henkeä 	1 400 000 27  °' 	Uudenmaan tiepiirin alue verrat- 
tuna  koko  maahan eräiden 

Rahoitus  (2000-2001) 	 tieverkkoa  kuvaavien tekijöiden 
perustienpito 	66  M€/v 	11  °"° 	suhteen. 
kehittämishankkeet 	42  M€Iv  27  % 



KVL  2001  (ajon./vrk)  
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Uudenmaan tiepiirin 
tieverkon toiminnallinen 
luokitus. 

Tieverkko  ja  liikenne  

Moottoriväylät  tärkeässä roolissa 
Uudenmaan tiepiirin alue  on  merkittävä sekä kotimaan päätieverkossa että Suo-
men ulkomaan yhteyksien kannalta. Eurooppa—tieverkkoon kuuluvat Uuden-
maan tiepiirin alueella valtatiet  1 (E18), 3 (E12), 4 (E75)  ja  7 (E18). Yleiseuroop-
palaiseen TEN—tieverkkoon  kuuluu näiden lisäksi valtatie  6.  Nämä väylät täyden-
nettynä valtatiellä  2  kuuluvat myös  I iikenteell  isen merkittävyyden,  valtakunnal-
lisen yhdistävyyden  ja  kansainvälisten yhteyksien perusteella määriteltyyn  pää- 
teiden runkoverkkoon. 

Liikenne vilkasta  
LHkennemäärät  Uudenmaan tiepUrin verkolla pysyivät  1990-luvulla pitkään kuta-
kuinkin vakioina, mutta taloudellinen kehitys käänsi liikenteen vuonna  1998  kas-
vuun. Viime vuosina liikenne  on  kasvanut keskimäärin  4  prosenttia vuodessa. 

Uudenmaan tiepiirin yleisten teiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä 
(KVL)  on 3 700  ajoneuvoa, valta-  ja kantateillä  keskimäärin  15 100.  Nämä mää-
rät ovat Suomen suurimmat  ja  yli kolminkertaisia maan keskiarvoon verrattuna. 
Suurimmat vuorokausiliikennemäärät ovat pääkaupunkiseudulla Kehä l:llä 

 (79 000)  ja Länsiväylällä  (62 000).  Toisaalta tiepituudesta  on  kolmannes hyvin 
vähäliikenteisiä (KVL<  350).  Suurimmat tieliikenteen sujuvuusongelmat ovat pää-
kaupunkiseudun päätieverkolla sekä valtatiellä  1 Lohjanharjulta  länteen  ja  valta-
tiellä  6 Koskenkylästä  itään. 

Ajoneuvoliikenteen 
määrät,  KVL-2001.  



Raideiiikenne Raideilikenne  

0% 	Muut  2% 	Muut 
Jaiankuiku  

Linja-auto 	% 	
26%  

4  %  

_________________ 

Polkupyöräily 

HenkiiÖauto 	 10  %  

54%  

Linja -auto 
5%  

Jaiankuiku  
24%  

Poikupyöräiiy  
11%  Kenkiiöauto  

54%  

lo  
Nykytila  
UUDENMAAN TIEPIIRIN  PTS  2015  

Pääkaupunkiseudulla työmatkaliikenteen aamu-  ja iltaruuhkat  kestävät keski- 
määrin kaksi tuntia. Pahimmin ruuhkautuneita tiejaksoja ovat poikittaisyhteydet. 
Muualla pääkaupunkiseudulla ruuhkat ovat paikallisia  ja  keskittyvät pitkälti tiet- 
tyihin ongelmaliittymiin sekä aamulla Helsingin kantakaupungin rajalle. Pääkau- 

-  Uudenmaan tiepilri punkiseudun  ruuhkien suoriksi kustannuksiksi  on  mallitarkastelujen  perusteella  
j Koko  maa laskettu lähes  30  miljoonaa euroa vuodessa. Pääkaupunkiseudulla kehäteiden 

liikenne kasvaa voimakkaimmin, kun muualla maassa liikenteen kasvu painot - 
61 /0  tuu  edelleen sisääntuloteille.  

45% ____  
35%  Raskaan ajoneuvoliikenteen osuus kokonaisliikennemääristä  on  Uudellamaalla 

keskimäärin  8  prosenttia  (koko  maassa  10%).  Suurimmat tavarakuljetusmäärät !  

tonneina  mitattaessa ovat suurimmat valtateillä  4, 6  ja  7.  Noin  40  prosenttia  

2000 	,,,,, 	.  alueen yleisten teiden kuljetuksista  on  erilaisia rakennusteollisuuden tuotteita. 
............. 

Paakaupunkiseudulla  koko  yleisen tieverkon merkitys joukkoliikenteelle  on  huo 
- 	 - 	- mattava  Muualla tiepurissa yleisten teiden linja-autoliikenne painottuu valtateil - 

le 	Paakaupunkiseudun erailla yleisilla  teilla  (mm 	Lansivayla  ja Landenvayla)  
Ii  jopa puolet tienkayttajista  on  bussimatkustajia 	Helsingin linja autoasemalta  

I 	-  I 	
- lahtee  ja sinne  saapuu paivittain yhteensa noin  1 500  kaukoltikenteen  vuoroa 

Tiepurin  alueen eri osissa joukkolukenteen palvelutaso vaihtelee huomattavasti 
:..I'.iii! ...  

2015 2020 2030 	Liikkumista kuvaavat tunnusluvut ovat Itä-Uudenmaan maakunnassa hyvin lä- 
hellä valtakunnallisia keskiarvoja.  Sen  sijaan Uudenmaan maakunnassa liikku- 
miseen käytettävä keskimääräinen matka-aika  on  Suomen korkein. Kulkumuo- 

Liikenne-ennuste  2000- 	tojakauma  poikkeaa Uudellamaalla myös selvästi valtakunnan keskiarvoista,  
2030  (lähde: Tiehallinto). 	Joukkoliikenteen osuus  on 18  prosenttia  (koko  maassa  7  prosenttia). Pääkau- 

punkiseudulla joukkoliikenteen osuus  on  vielä korkeampi,  26  prosenttia kaikista 
matkoista. 

Liikenne kasvaa edelleen 
Tieliikenteen kehitykseen vaikuttavat erityisesti taloudellinen  ja  alueellinen kehi-
tys, esimerkiksi väestön muutokset. Liikenteen  on  ennustettu kasvavan Uuden-
maan tiepiirin tieverkolla vuodesta  2000  vuoteen  2030  mennessä  61  prosenttia. 
Pääkaupunkiseudun teillä kasvu  on  keskimääräistä suurempaa  ja tiepilrin  länsi-
osassa keskimääräistä pienempää. 

Uudenmaan maakunta 	 Itä-Uudenmaan maakunta 	 Koko  maa 

Raidellikenne  
8% 	Muut Jalankulku  

3%  
Linja-auto 

10% 	

Polkupyöraiiy  

Henkilöauto  
46% 

Kulkumuotojakauma  (lähde: HLT  1998-1999).  
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Liikenneturvallisuus  keskitasoa 
TielHkenteessä  Uudenmaan tiepiirin yleisillä teillä  on  kuollut viimeisen kymme-
nen vuoden aikana keskimäärin  42  ihmistä, Poliisin tietoon tulleita henkilävahin-
koon johtaneita onnettomuuksia  on  ollut keskimäärin  630  vuodessa 

Vuoden  2001  Uudenmaan tiepiirin yleisten teiden henkilävahinkoon johtaneiden 
onnettomuuksien onnettomuusaste (onnettomuuksia/miljoonaa  auto-km)  oli  0,11. 
Onnettomuusaste on  pysynyt Uudenmaan tiepiirissä viimeiset kolme vuotta 
samana. Vastaava tunnusluku  koko  maassa oli  0,12.  

Vuosina  1997-2001  henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa selvästi 
yleisin tyyppi Uudenmaan tiepiirin alueella oli yksittäisonnettomuus  (33 %).  Seu-
raaviksi yleisimpiä olivat kevytlUkenne-  (13 %), peräänajo- (13 %)  ja  risteämis

-onnettomuudet  (11 %).  Uudellamaalla  on  tapahtunut peräänajo-  ja  ohituson-
nettomuuksia  suhteellisesti enemmän kuin  koko  maassa keskimäärin. 

Liikenteen kasvu rasittaa ympäristöä 
Uudenmaan tiepUrin alueella luonto  on  hyvin monimuotoista. Kulttuurimaise-
man  runkona  on  historiallinen tiestö, jonka varrella  on  sekä esihistoriallisesti että 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. 

Ympäristöongelmat ovat Uudenmaan tiepiirin alueella selvästi muuta maata 
suuremmat johtuen tiheästä asutuksesta  ja  suurista liikennemääristä. Tienpito 

 ja  tielUkenne  vaikuttavat pohjaveteen, ympäristöön, luontoon, ilman laatuun  ja 
 ihmisten viihtymiseen. 

Tienpito  ja  tieliikenne  ovat merkittävä riski pohjaveden laadulle. Hangosta  Hy-
vinkäälle  ulottuva Salpausselkä  on  merkittävin yhtenäinen, runsaasti erillisiä 
pohjavesialueita sisältävä aluekokonaisuus. Useilla vedenhankinnan kannalta 
tärkeillä pohjavesialueilla käytetään suolaa liukkauden torjuntaan, tosin viime 
vuosina määrää  on  pystytty vähentämään  40  prosentilla  350  kilometrin matkal

-a.  

Yleisten teiden liikenteen aiheuttamalle yli  55  desibelin melulle altistuu pääteiden 
varrella pääkaupunkiseudulla noin  68 000  ja  pääkaupunkiseudun ulkopuolella 
noin  20 000  henkilöä. 

Tieliikenteen osuus Suomen hiilidioksidipäästöistä  on 16  prosenttia. Yli puolet 
Uudenmaan tiepiirin alueen tieliikennepäästöistä tulee pääkaupunkiseudulta. 
Erittäin vilkasliikenteisten (KVL>20  000)  teiden välittömässä läheisyydessä  pa-
kokaasujen  epäpuhtauksien pitoisuudet saattavat nousta lähelle ohjeellisia enim-
mäisarvoja.  
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Tienpidon  rahoitus 

Rahoitus vähentynyt 
Yleisten teiden rahoitus määräytyy lähes kokonaan vuosittaisesta valtion talous-
arviosta. Rahoitus sisältää kolme talousarviomomenttia, perustienpito, tiever-
kon kehittäminen sekä jälki-  ja kokonaisrahoitushankkeet. 

Tiehatlinto  päättää pääsääntöisesti perustienpidon rahoituksen jakautumisesta. 
Eduskunta sekä liikenne-  ja viestintäministeriö  ovat kuitenkin lisänneet vaikutus-
taan perustienpidon alueellisen rahoituksen jakamiseen. Valtion talousarviossa 

 on  mainittu erillisiä perustienpidon rahoituskohteita ns. teemaohjelmina. Tällais-
ta erillisrahoitusta  on  jo  toteutettu pääkaupunkiseudun joukkoliikenteelle sekä 
valtakunnallisesti erillisille eritasoliittymähankkeille  ja lossien silloitusohjelmille.  

Tienpitoon  on  Uudenmaan tiepiirissä ollut käytettävissä yhä vähemmän rahaa 
 ja  tavoitteista  on  jouduttu tinkimään lähes kaikilla tienpidon alueilla. Vuosina 
 2000-2001 on  Uudenmaan tiepiirissä käytetty tienpitoon keskimäärin  109  mil-

joonaa euroa, josta perustienpitoon  67  ja kehittämishankkeisiin  42  miljoonaa 
euroa. Tämä  on  selvästi vähemmän kuin  1990-luvun alussa tienpitoon käytössä 
ollut rahoitus. 

Rahoituksessa väliinputoajia 
Uudet kehittämishankkeet ovat tyypi Ilisesti kustannusarvioltaan yli kandeksan 
miljoonaa euroa, kun taas perustienpidon investointien taso  on  suhteellisen 
alhainen, korkeintaan kolme miljoonaa euroa. Ongelmaksi muodostuvat "välHn-
putoajahankkeet", joiden kustannukset ovat näiden väliltä. Keskisuuri hanke ei 
vielä muuta oleellisesti tieverkkoa eikä siis kuulu kehittämishankkeisHn, mutta 
hankkeen kustannukset ovat liian korkeat perustienpidon laajennus-  ja  uusin-
vestointeihin. Erityisesti pääkaupunkiseudulla  ja kehyskunnissa  on  huomattava 
määrä tämänsuuruisia hankkeita. Yksi ratkaisu  on  yhdistää muutama saman-
tyyppinen keskisuuri hanke isoksi kehittämishankkeeksi. 

Pääkaupunkiseudun hankkeissa käytetään 
rahoituskumppanuutta 
Liikenne-  ja viestintäministeriö  edellyttää, että pääkaupunkiseudulla valtion hank-
keiden rahoituksessa toteutetaan rahoituskumppanuutta  tai "hyötyjä  maksaa" 
-periaatetta. Tämä merkitsee sitä, että väylähankkeissa valtion kustannusosuus 

 on  noin  40-60  prosenttia. Kunkin hankkeen kustannusjako sovitaan erikseen.  

Tienpidon  rahoitus Uuden-
maan  tiepiirissä  1991-2007  
(TTS:n  mukainen arvio. 
Kuvassa  on  esitetty  vain 

 kokonaisrahoitushankkeet, 
 joista  on  tehty  rahoituspää-

tökset).  
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Liikennejärjestelmän  ja tienpidon  kehittämisen 
yleisiä tavoitteita 

Viime vuosien aikana liikenne-  ja viestintäministeriä  on  käynnistänyt liikennemuo-
tojen aikaisempaa  tavoitteellisemman  ja koordinoidumman  kehittämisen. Samal-
la  on  siirrytty liikennemuotojen  erillissuunnittelusta  koko liikennejärjestelmän  suun-
nitteluun. Ministeriä julkaisi vuonna  2000  raportin "Kohti älykästä  ja  kestävää liikku-
mista", joka esittää yleiset tavoitteet  ja toimintalinjat  Suomen  lUkennejärjestelmän 

 kehittämiselle. Uudenmaan tiepiirin näkökulmasta raportin  toimintalinjoissa  ko-
rostuvat seuraavat tavoitteet:  
• 	Kaupunkiseutujen  sisäisessä liikenteessä kasvatetaan  joukkoliikenteen  

markkinaosuutta  ja henkiläautoliikenteen  kasvua  hillitään  matkoilla, joilla 
 henkilöautoliikenteen  vaihtoehtona ovat korkeatasoiset  joukkoli ikennepalve

-lut  tai  kevyt liikenne.  
• 	Päivittäinen  liikennäitävyys  valtion  liikenneverkoilla  turvataan  koko  maassa. 

Tämän varmistavat toimet asetetaan  kehittämishankkeiden  edelle. Kansain-
väliset yhteydet turvataan.  Liikenneväylän  pidon painopistettä siirretään  lii-
kenteellisten  tarpeiden muuttuessa nykyistä enemmän  kaupunkiseuduille. 

• 	Toimitaan aktiivisesti maankäytön suunnittelun  ja liikennesuunnittelun  yhteis- 
työn lisäämiseksi. 

Vuonna  2000  julkaistu  "Tienpidon linjaukset  2015" on  Tiehallinnon  näkemys siitä, 
miten  lUkennejärjestelmän ylläpidolle  ja  kehittämiselle asetetut tavoitteet sekä  yh-
teistyötahojen  ja  tienkäyttäjien odotukset voidaan sovittaa yhteen nykyisellä  ra-
hoitustasolla.  Uudenmaan  tienpidon  näkökulmasta raportissa korostuvat seuraa-
vat  linjaukset: 
• 	Tienpidon  investoinnit lisääntyvät  kasvavilla kaupunkiseuduilla  ja  erityisesti 

pääkaupunkiseudulla.  
• 	Kaupunkiseutujen lUkennejärjestelmiä  kehitetään kokonaisuuksina.  
• Kaupunkiseuduilla  toteutetaan entistä enemmän  jalankulkua,  pyöräilyä  ja jouk-

kolUkennettä  tukevia hankkeita.  
• 	HenkilöautolUkenteen  nopeus  ja  sujuvuus ei esiinny tavoitteissa,  sen  sijaan 

elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta  ja  luotettavuutta korostetaan.  Kau
-punkiseuduilla  vain  ongelmallisimmat  autoliikenteen pullonkaulat poistetaan 

 ja  rahoitusta kohdistetaan satama-  ja terminaaliyhteyksiä parantavUn  hank
-keisUn. 

• 	Liikenteen  hallinnan  merkitys kasvaa etenkin  kaupunkiseuduilla. 
• Pääteiden  parantamisessa keskitytään tärkeimpien  pääteiden  muodostamaan 

 runkoverkkoon. 
• 	Liikenneturvallisuuden painoarvo säilyy suurena. 

Näitä  tienpidon  linjauksia ollaan parhaillaan uudistamassa.  Tienpidon  näkökul-
masta muita merkittäviä strategisia linjauksia ovat valtakunnalliset  alueidenkäytön 

 tavoitteet, Uudenmaan  ympäristöohjelma  sekä Uudenmaan  tiepilrin  alueella teh-
dyt kokonaisvaltaiset  liikennejärjestelmäsuunnitelmat  pääkaupunkiseudulle, Kes-
ki-Uudellemaalle  ja  Hyvinkään- Riihimäen seudulle sekä Itä-Uudellemaalle.  Län- 

Uydellemaalle liikennejärjestelmäsuunnitelman  laatiminen  on  käynnistetty.  

.:,. 
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Tavoitteet  

- 	

Tienpidon  tavoitteiden asettelun taustalla ovat liikenne-  ja viestintäministeriön ja 
tiehallinnon  pitkän aikavälin  strategiset linjaukset. Liikennejärjestelmän  palvelu- 
tasoa,  vakavien  liikenneonnettomuuksien vähenemistä, meluhaittojen vähentä-
mistä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, kasvavien yhdyskuntien yhteystarpei

-den  kehittämistä, yhdyskuntarakenteen eheyttämistä  ja  tiivistämistä, alueellinen 
tasapuolisuutta  ja pohjavesihaittojen  vähentämistä koskevat tavoitteet  on  prio-
risoitu  muita tärkeämmiksi. 

Liikennejärjestelmän  palvelutaso  ja  kustannukset  
• 	Toteutetaan  alla  oleva tieverkon käyttäjän näkökulmasta laadittu 

palvelutasovisio. 
• 	Kohdennetaan  ja mitoitetaan tienpidon  toimet mandollisimman 

tehokkaiksi  ja taloudellisiksi.  

Taajamat 
LIIKENNE- 	- 	 - Pääkaupunkiseutu 	Muut taajamat 
MUOTO 

Henkilöauto-  Työmatkaliikenteen 	Henkiläautoliikenteen 
liikenne sujuvuus pysyy 	sujuvuus  on  hyvä  ja  

vähintään nykytasolla ajonopeudet  on 
sopeutettu  ympäröi-
vään maankäyttään. 

Haja-asutusalue 

Päätiet 	 Muut tiet 

Tavara- 
liikenne 

Joukko- 
liikenne 

Kevyt 
liikenne 

Valtakunnallisille  kulje-
tuksille  on  turvattu tur-
valliset  ja  matka-
ajaltaan ennustettavat 
yhteydet. 

Joukkoliikenteellä  on 
 sellaiset toimintaolo-

suhteet, että  se on ku-
pailukykyinen  liikenne- 
muoto henkilöautoon 
verrattuna. 

Kevyellä liikenteellä  
on  kattava, yhtenäinen 

 ja  hyväkuntoinen 
verkko. 

Tavaralilkenne  on 
 ohjattu mandollisim-

man paljon taajamien 
ohi. 

Joukkoliikenteen 
 toimintaedellytyksiä  on 

 parannettu järjestelyillä 
jotka takaavat toimivat 
matkaketjut. 

Kevyellä liikenteellä  
on  kattava, yhtenäinen 

 ja  hyväkuntoinen 
verkko.  

Yhteydet ovat 
toimivia  ja  turvallisia 
sekä nopeustaso  on 

 tasainen. 

Kuijetusten  matka- 
aikojen ennustetta-
vuus  on  hyvä  ja 
nopeustaso  on  koh-
tuullinen. 

Liikennäinti  on 
 sujuvaa, pysäkit 

ovat korkeatasoisia 
 ja  niille  on  turvalliset 

yhteydet. 

Merkittävän tienvar-
siasutuksen  ja  -pal-
veluiden kohdalla 
kevyelle liikenteelle 

 on  omat väylät. 

Päivittäinen liikenne- 
kelpoisuus pidetään 
kohtuullisella tasolla. 

Kuijetusten  päivit-
täinen toimintavar-
muus  on  turvattu. 

Joukkoliikenteen  toi-
mintaedellytykset  on 

 turvattu. 

Vilkkaimpien  pal-
velujen läheisyydessä 

 on  turvalliset kevyen 
liikenteen olosuhteet. 
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Toimintalinjavaihtoehdot  
Rahoitustarve kaksinkertainen  
Tarvetarkastelun  mukaan vuosina  2002-2015  Uudenmaan tiepilrin tienpidon kes-
kimääräinen vuosittainen rahoitustarve olisi noin  207  miljoonaa euroa, josta 
perustienpidon osuus  on 105  ja kehittämishankkeiden  102  miljoonaa euroa. 
Arvioitu rahoitustarve  on  siten lähes  90  prosenttia suurempi kuin viime vuosina 
toteutunut rahoitus. Tämä osoittaa kehittämisodotusten  ja  -tarpeiden ylittävän 
huomattavasti nykyiset rahoitusmandollisuudet lähes kaikkien tuotteiden  osa!- 
ta.  Suuria tarpeita kohdistuu erityisesti laajennus-  ja uusinvestointeihin.  

Tarve kuvaa rahoitustasoa, jolla ratkaistaan nykyiset ongelmat  ja  pystytään vas-
taamaan useimpiin odotuksiin  ja  tavoitteisiin vuoteen  2015  mennessä. 

Tienpitoon vähintään  15  prosentin  lisärahoitus 
Toimintalinjavaihtoehdot  on  perusteltua suunnitella jonkin verran nykyistä rahoi-
tusta korkeammalle tasolle johtuen Uudenmaan tiepiirin alueen voimakkaasta 
väestön, elinkeinotoiminnan  ja  liikenteen kasvusta sekä niiden mukanaan tuo-
mista  ongelmista. Taulukossa  on  pyritty konkretisoimaan  ja  korostamaan toiminta-
linjavaihtoehtojen painotuseroja. Rahoituksena  on  käytetty nykyistä  15  prosent-
tia korkeampaa tasoa. Tällä rahoitustasolla kehittämishankkeista voidaan to-
teuttaa noin puolet  ja perustienpidon  rahoitustarpeesta noin kaksi kolmannes-
ta. Perustienpidon laajennus-  ja uusinvestoinneista  toteutuisi tällä rahoitustasol- 

Uudenmaan tiepilrin 	la 40-45  prosenttia. 
vuosina  2000-2001  
toteutunut rahoitus  ja 	Kolme toimintamallia 
rahoitustarve vuosille 	Toimintalinjavaihtoehdot  on  muodostettu seuraaville vaihtoehdoille:  2002-2015  seka rahoitus 
eri toimintalinjavaih- 	 • 	kasvualueita painottava  toimintalinja  
toehdoissa  ja  valitussa 	• 	kestävän liikkumisen toimintalinja  
toimintalinjassa  (milj. 	• 	liikennöitävyyttä painottava  toimintalinja  
euroa  vuodessa). 

TOIMI NTALI  NJA- 
VAIHTOEHDOT 

Toteutuma 	Tarve 	Kasvu- Kestävä Suju- VALITTU  
2000-2001 2002-2015  alueet liikku- vuus  TOIMINTA  

minen 	 LINJA  
- _____- - 	 - M€/v 	M€/v 	M€/v M€/v M€/v  

1.  HOITO 	 19,5 	22,7 	20,9 	21,9 	21,0 	21,6 

2.YLLÄPITOJAKORVAUSINVESTOINNIT 	15,9 	20,1 	18,5 	19,4 	18,8 	19,1 

3.LAAJENNUS-JAUUSINVESTOINNIT 	14,6 	43,5 	18,7 	17,3 	18,2 	17,6 
- Sillatja soratiet 	 1,1 	1,5 	1,2 	1,2 	1,3 	1 2 
- Liikenneturvallisuus (erill. litu -hankkeet) 	2,3 	6,3 	2,9 	5,4 	2,3 	47  
-  Ympäristö (erilliset ympäristöhankkeet) 	2,1 	4,9 	2,0 	3,6 	0,2 	34 
-Lukenneja maankäyttö 	 9,2 	30,8 	12,6 	6,9 	14,4 
4._LIIKENTEEN  HALLINTA  JA  PALVELUT 	1,0 	1,9 	1,9 	1,9  -  1,9 
5.-8.TIEHALLINTO YMS. 	 15,6 	17,1 	15,9 	15,8 	16,1 	15,8 

PERUSTIENPITO  YHTEENSÄ 	 66,5 	105,4 	76,0 76,0 76,0 	7,O  
KEHITTÄMISHANKKEET  YHTEENSÄ 	42,0 	102,0 	49,0 49,0 -- 49,0 _49,O_  
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Kasvualueita  ja  niiden tarpeita painottava toimintalinja korostaa toimenpi-
teitä pääkaupunkiseudulle  ja  muille voimakkaan väestänkasvun alueille, lähinnä 
kehyskuntiin, sekä kasvukeskuksia yhdistäville pääväylille (alueittainen näkökul-
ma). Toimintalinjalla tuetaan yhdyskuntien elinvoimaisuutta  ja  erityisen voimak-
kaasti yhdyskuntien rakentamisesta nousevia tarpeita. 

Kestävän liikkumisen toimintalinja painottaa kevyttä  ja  joukkoliikennettä, 
 kestävää kehitystä sekä alueellista  ja  sosiaalista tasa-arvoa (käyttäjäryhmittäi-

nen näkökulma). Toimenpiteet keskittyvät muita linjoja enemmän kaupunki-  ja 
 taajamaseuduille. Tienpidon  vaikutukset pyritään kohdistamaan mandollisim-

man tasapuolisesti eri väestöryhmien kesken. 

Liikennöitävyyttä painottava  toimintalinja turvaa autoliikenteelle turvalliset 
 ja  sujuvat yhteydet sekä tukee kuljetusten sujuvuutta (käyttäjäryhmittäinen nä-

kökulma). Toimenpiteet keskittyvät suureksi osaksi pääteille  ja  jaksot, jotka eivät 
ole liikennettä tyydyttävässä kunnossa parannetaan. Huomiota kiinnitetään hen-
kilö-  ja  tavaraliikenteelle tarjottavaan palvelutasoon  ja  erityisesti pullonkaulakoh-
tien poistamiseen. Tämä vaihtoehto  on  lähinnä nykyistä toimintalinjaa. 

Vaihtoehtojen arviointia 
Vaihtoehtojen arvioinnissa  on  käytetty niin sanottua tavoitemallia. Siinä verrattiin 
vaihtoehtojen vaikutuksia asetettuihin tavoitteisiin nähden 

Jokaisessa toimintalinjavaihtoehdossa  on  sekä vahvuuksia että heikkouksia. 
Koska rahoitus alittaa selvästi tarvetarkasteluissa esitetyn tason,  on  selvää, että 
mikään toimintalinja ei voi tukea hyvin kaikkien osatavoitteiden toteutumista. 

Tavoitealueen  turvallisuus  ja  terveys, sosiaalinen kestä vyys sekä luontoon koh-
distuvat haitat kaikkien osatavoitteiden toteutuminen arvioitiin selvästi parhaim-
maksi kestävän liikkumisen toimintalinjassa. 

Tavoitteet, jotka koskevat alueiden  ja  yhdyskuntien kehittämistä toteutuvat keski-
määrin yhtä hyvin sekä kasvualueita painottavassa toimintalinjassa että kestä-
vän liikkumisen toimintalinjassa. Kasvavien yhdyskuntien tarpeet otetaan pa-
remmin huomioon kasvualueita painottavassa toimintalinjassa, mutta tieliiken-
teen ratkaisujen yhteensovittaminen ympäristöön toteutuu paremmin kestävän 
liikkumisen toimintalinjassa. 

Tavoitealueella liikennejärjestelmän  palvelutaso  ja  kustannukset parhaiten ta-
voitteita toteuttava toimintalinja vaihteli riippuen osatavoitteesta. Joukkoli iken-
teelle  ja  kevyelle liikenteelle suhteen kestävää liikkumista painottava vaihtoehto 
oli  paras,  Kasvualueita painottava  toimintalinja toteuttaa parhaiten palvelutaso- 
visiota henkilö-  ja  tavaraliikenteen näkökulmasta pääkaupunkiseudulla  ja  taaja-
missa, kun taas liikennöitävyyttä painottava vaihtoehto toteutti parhaiten henki-
lö-  ja  tavaraliikenteen palvelutasovisiota pääkaupunkiseudun  ja  taajamien ulko-
puolella. 

Kestävä liikkuminen  toimintalinjan  lähtökohdaksi  
Toimintalinjavaihtoehtojen arvioinnissa nähtiin, että kestävän liikkumisen toimin-
talinja nousi useimmilla tavoitealueilla parhaimmaksi. Lopullinen toimintalinja 
muodostettiin kestävän liikkumisen toimintalinjan pohjalta  ja  jatkossa valitusta 
vaihtoehdosta käytetään nimeä kestävän liikkumisen toimintalinja.  

'VP  

Kehä  111:n  parantaminen 
Pakkala -TikkuriIa  6 km  
Valmis  lckakuussa  200E  

Uudenmaan  tiepuiri 
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Kestävän liikkumisen 
toimintalinja 

Uudenmaan tiepiirin tienpidon linjauksissa korostuvat liikenneturvallisuuden 
parantaminen, tiestön päivittäisen liikennöitävyyden turvaaminen  ja  teiden  ra- 
kenteellisen  kunnon säilyttäminen. Hoidon, ylläpidon  ja korvausinvestointien 

______ rahoitustaso  nousee PTS-kaudella lähes tarvetarkastelujen mukaiselle tasolle. 
Toimintalinja pysäyttää  1990-luvun puolivälistä jatkuneen tieverkon kunnon huo-
nonemisen.  Sen  sijaan perustienpidon laajennus-  ja uusinvestoinneista  joudu-
taan odotuksiin verrattuna tinkimään selvästi. Investoinneissa painottuvat liiken-
neturvallisuustoimenpiteet, kevyen liikenteen  ja joukkolHkenteen  olosuhteiden 

., 	merkittävä parantaminen sekä maankäytön kasvualueiden tukeminen. Rahoitus- 
tasona  on kaytetty 15  prosenttia nykyista korkeampaa tasoa 

Hoito  

Talvihoidon  tasoa yhtenäistetään 
Pääteiden vilkkaimmilla yhteysväleillä  pyritään talvihoidon taso pitämään yhte-
näisenä ympäri vuorokauden tehostamalla urakoitsijoiden välistä reaaliaikaista 
yhteistyötä  ja  tiedottamista. Alemmalla tieverkolla talvihoidon tasoa paranne-
taan tilanteen mukaisen täsmähoidon paremmalla kohdentumisella. Talvihoi

-don  ajoitusta parannetaan joukkoliikenteen reiteillä sekä  haja-asutusalueella 
elinkeinoelämän kannalta tärkeimmillä kuljetusreiteillä. 

Taajamissa kevyen liikenteen väylien  ja joukkolHkenteen  reittien talvihoitoon kiin-
nitetään lisääntyvää huomiota vilkkaimmilla työ-  ja koulumatkareiteillä. Tiehallin

-non  ja  kuntien yhteistyöllä parannetaan taajamien talvihoidon ajoitusta  ja yh-
teensovittamista. 

Pohjavesialueilla  suolan käyttöä liukkauden torjunnassa vähennetään selvästi. 
Muualla suolausta hillitään. 

Liikenneympäristön  hoidossa vaativa ympäristö 
Uudenmaan tiepiirin alueella Ihkenneympäristön hoidossa merkittäviä tekijöitä 
ovat eritasolHttymien ramppialueiden metsänhoito, hirviaitaosuuksien kunnos-
sapito sekä meluesteiden huolto  ja graffitien  poisto. Muihin tiepiireihin nähden 
monimuotoinen  ja  vaativa IHkenneympäristö edellyttää myös keskimääräistä 
huomattavasti korkeampaa panostusta. LHkenneympäristön hoidon kaikkia  osa- 
alueita vahvistetaan tasaisesti esitetyn lisääntyvän rahoituksen puitteissa. 
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Rakenteiden  ja  laitteiden hoidossa jälkeenjääneisyyttä 
- Kuivatusjärjestelmien inventoinnin puutteel lisuus  haittaa hoitoa erityisesti laajoil-

la putkistoilla kuivatuilla valtateiden risteysalueilla. Hoidon alueurakkaan kuuluu 
rumpujen puhdistus, mikä käytännössä toteutuu toimintajaksollakin  vain tarvit- 

- 	 taessa.  

Ojien perkauksen jä!keenjääneisyyttä korjataan määrätietoisesti. Kaikkien uu-
delleen päällystettävien teiden kuivatuksen toimivuus, rummut  ja  ojitus  on  var-
mistettava ennen päällystämistä. 

Pääl lysteiden  paikkausta tehostetaan  ja  paikkausmenetelmiä  kehitetään. 

Sorateiden hoitotasoa  parannetaan asutuksen kohdalla 
Sorateiden määrä lisääntyy, kun kevyesti päällystettyjä teitä palautetaan sora- 
teiksi PTS-kauden alkupuolella. Sorateiden ojituksen jälkeenjääneisyyttä korja-
taan määrätietoisesti, mikä parantaa teiden rakenteellisen kunnon säilymistä. 
Yleisenä tavoitteena  on  parantaa sorateiden hoitotasoa asutuksen kohdalla 
erityisesti kesäaikaan. Kulutuskerroksen oikeaa käsittelyä tehostetaan niin, että 
rakenne saadaan toimimaan nykyistä paremmin ympäristössään. 

Ylläpito  ja korvausinvestoinnit  

Huonokuntoisten 	 Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpidossa haasteita 
teiden määrä 	 Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpidossa merkittävimmät haasteet kohdistuvat opas- 
km 	 tustaulujen  ja  portaalien  uusimiseen, tievalaistuksen, meluseinien  ja  pysäkkika- 
600 	 tosten saneeraukseen  sekä kaiteiden uusimisiin  ja  korottamisiin.  Rakenteiden  

ja  laitteiden kuntotavoitteen saavuttamista edistetään lisäämällä hoidon alueu - 
500 	 rakkoihin tarjouspyyntövaiheessa määrämitattavia  töitä. Koska kaiteiden  ja  lii- 

A 	 kenteenjakajakorokkeiden perushoito  ei riitä, lisätään niiden kunnostusta.  

400 Päällysteiden ylläpidolla  pidetään pääteiden päällysteet 
kunnossa 
Huonokuntoisiksi luokiteltuja  teitä oli vuoden  2002  lopussa Uudellamaalla  464 
km,  joista vilkkaan tiestön ura-  ja  tasaisuusongelmia  oli  75  km:n tiepituudella. 

Ylläpidon rahoituksella pidetään Uudenmaan päätiestön päällysteet kuntokri-
teerien mukaisessa kunnossa. Työhön  on  panostettu viime vuosina niin, että 
ylisuuria uria ei ole ollut, vaikka urat ovat keskimäärin syvempiä kuin muualla 
maassa. Päätiestön päällysteet kunnostetaan uusiomenetelmillä käyttäen mah-
dollisuuksien mukaan hyödyksi vanhaa  asfalttia.  

Toimintalinjan  mukainen rahoitus riittää lähivuosina päällysteiden pintakunto- 
Huonokuntoisten päällys - 
tettyjen  teiden määrä 	 puutteiden korjauksiin eli noin  350  km:n päällystysohjelman toteutukseen, mikä- 
vuosina  1995-2002  ja 	Ii  käytetään unen poistoon kevyitä päällystysratkaisuja  ja jos  hintataso pysyy 
PTS:n  mukainen arvio 	nykyisellään. Rahoitus ei riitä päätiestön profiilivirheiden  tai rakennevaurioiden  
vuoteen  2015  saakka. 	korjaamiseen eikä uusien päällystekerrosten tekemiseen. 

Kevyen liikenteen väylien uudelleen päällystämistä lisätään. 
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Päällystettyjen  teiden rakenteen parantaminen pysäyttää kunnon 
heikkeneminen 
Suurimmat ongelmat päällystetyn tiestön kunnossa ovat vähäliikenteisellä  ties-
töllä,  koska rahoitusta  on  tietoisesti kohdennettu päätieverkkoon eikä korvaus- 
investointien rahoitus ole riittävä. 

Päällystetyn tieverkon kunto  on  heikentynyt vuoteen  2000  saakka. Vauriot li-
sääntyivät kaikissa liikennemääräluokissa. Vuosien  2001  ja  2002  aikana tilanne 

 on  kehittynyt parempaan suuntaan. 

Rakenteen parantamisen rahoitus riittää vuosittain noin  50  kilometrin korjausoh-
jelman toteutukseen. Toimintalinjan mukaisella rahoituksella kunnon huonone-
minen pysäytetään, mutta  se  ei riitä kehityksen suunnan muuttamiseen. Vähälii-
kenteisellä tiestöllä vauriot lisääntyvät edelleen. 

Painumakorjauksia paaluperustaisilla  teillä 
Uudenmaan tiepUrin rannikkoalueiden huonosti kantavilla savikoilla maan va-
raan perustetuilla teillä esiintyy painumia. Puu-  ja  teräsbetonipaalujen  varaan 
perustettuja tiepenkereitä  on  runsaasti. 

PTS-kauden alussa keskitytään korjauksiin, joissa vähäisin kustannuksin voi-
daan ehkäistä myöhempiä kalliiksi tulevia vaurioita. Pääkaupunkiseudun puu-
paaluperusteiset tieosat pyritään korjaamaan isompien tiejärjestelyjen yhtey-
dessä. Perustuksia uusitaan  ja  sortumia  korjataan  vain  jo  vaurioituviksi havaitta

-villa kohteilla. Ennakoivaan  korjaamiseen ei ole teknillis-taloudellisia mandolli-
suuksia,  sen  sijaan vaurioitumisen kehittymisen seurantaa tehostetaan. 

Sorateiden runkokelirikkokorjauksia  vähän 
Uudenmaan tiepUrissä  on  nykyisin painorajoituksia  ja  kelirikkoa  erittäin vähän. 
Runkokel irikkokorjauksia jatketaan nykyistä hieman laajemmin vuosittaisen  in-
ventointitiedon  mukaan. Sorateiden runkokelirikkokorjaukset  on tyypitetty  sora- 
teiden runkokel irikon inventointiohjeessa. 

Siltojen peruskorjausta lisätään 
Suuri  osa  Uudenmaan tiepnrin silloista  on  saavuttanut  30-40  vuoden iän, jolloin 
sillat  on  yleensä peruskorjattava. Toimintalinjan mukaisesti siltojen peruskorja-
uksiin sijoitettavaa rahoitusta lisätään, jotta tarvittavat korjaukset voidaan opti-
moida. Tärkeimmät puutteet saadaan hoidettua, mutta tarpeeseen nähden  sil-
lan  korjauksiin ei kyetä tekemään aivan riittävästi. 

Laajennus  ja  uusinvestoinnit  

Siltoja uusitaan  pari  vuodessa 
Silta uusitaan, kun  se  rakenteellisesti saavuttaa optimikäyttöiän  tai se  muutoin 
aiheuttaa rajoituksia yleiselle lUkenteelle. Rajoitukset voivat liittyä joko  sillan  kuor-
mankantokykyyn  tai  sen  puutteellisiin lUkenneteknisUn  mittoihin. Uusimista  har-
kittaessa  huomioidaan myös raskaiden erikoiskuljetusten kulkua haittaavat sH

-lat.  

Toimintalinjan  mukaisella rahoituksella tullaan uusimaan  1-3  siltaa vuodessa. 
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Sorateitä parannetaan päällystetyksi tieksi  haja-asutusalueilla 
Sorateiden päällystämis-  ja parantamishankkeet noudattelevat Tiehallinnon  lin-
jaa huomioiden Uudenmaan piirin väestöllisen  ja  maantieteellisen erityisase-
man. Soratien päällystämistarpeet johtuvat lähinnä  haja-asutusalueilla lisäänty-
neestä maankäytöstä. 

PTS-kaudella tiepiiri tarkentaa alemman tieverkon hankkeiden ohjelmointia.  So-
rateiden parantamishankkeiden priorisoimiseksi  tehdään suunnitteluohjelma  ja 

 kaikista hankkeista laaditaan tiesuunnitelma hallinnollista  ja taloudellisteknisistä 
 syistä. Laatuvaatimukset vastaavat investointihankkeille asetettuja vaatimuksia. 

Rahoitus riittää keskimäärin yhden hankkeen toteuttamiseen vuodessa. 

Kevyen liikenteen järjestelyjä koulu-  ja  työmatkaliikenteelle  
Merkittävimmät uudet kevytliikenneväylät rakennetaan kaupunki-  ja  taajama- 
alueille sekä palvelemaan koululaisten  tai tyämatkaliikenteen  tarpeita. Pääkau-
punkiseudulla tärkeimmät kohteet ovat kevytliikenneverkon yhtenäisyyttä tuke-
vat uudet eritasojärjestelyt vilkasliikenteisillä moottoriväylillä  ja kehäteillä. lär-
keimmiksi  nousevat koulujen  ja  taajamien kevytliikennetiet, jolloin liikenteessä 
heikoimmin selviävien  lasten ja ikääntyneiden liikenneturvallisuus  paranee. 

Toimintalinjan  rahoituksella voidaan toteuttaa  koko  Uudenmaan tiepiirin alueella 
keskimäärin viisi kevyen liikenteen hanketta vuodessa. 

Nykyiset kevyen liikenteen 
väylät yleisten teiden varsil 
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Tievalaistusta  lisää valta-  ja  kantateille  
Uuden tievalaistuksen rakentamisen pääpaino  on  valta-  ja  kantateillä, Tiehallin

-non  ja  kuntien  välisen  uuden kustannusjakoperiaatteen mukaisesti Tiehallinto 
vastaa jatkossa myös seutu-  ja  yhdysteiden valaistuksista.  Näillä teillä liikenne- 
määrät ovat kuitenkin yleensä niin aihaiset, että valaistus ei ole Tiehallinnon 
ohjeiden mukaan kannattavaa. 

Lähtökohtana  on,  että vuosittain toteutetaan kaksi valaistushanketta. 

Pienillä pikaparannuskohteilla korjataan akuutteja 
liikenneturvallisuusongelmia 
Tyypillisiä pieniä pikaparannuskohteita ovat koulujen kohdat sekä taajamissa 
suojatiet, keskisaarekkeet  ja  pienet liittymäparannukset. Kohteet priorisoidaan 
lUkenneturvallisuusvaikutusten perusteella. 

Liikenneympäristöä pehmennetään kaiteita rakentamalla 
Liikenneympäristön pehmentämisen tärkein keino  on  kaiteiden  rakentaminen kun- 
teiden esteiden eteen. Kiinteitä esteitä ovat  mm.  siltapilarit, portaalien  pylväät, 
jäykät valaisinpylväät, kallioleikkaukset  ja  silta-aukot. Kiireellisimpiä hankkeita 
ovat pääkaupunkiseudun kaksiajorataiset väylät sekä valta-  ja  kantatiet. 

Toimintalinjan  mukaisella rahoituksella voidaan rakentaa vuosittain neljätoista 
kilometriä uutta kaidetta. 

Riista-aitoja  ja  vihersiltoja moottoriväylille  
Riista-aitoja rakennetaan moottoriväylien varsille, joissa aitaan jäävien aukkojen 
määrä saadaan minimoitua. Moottoriväylillä ajoneuvojen nopeudet ovat suurim-
mat, jolloin onnettomuudet ovat vakavampia kuin muulla tieverkolla. Toisaalta 
aidattujen, säteittäisten teiden väliin  jää  kiiloja,  jotka ohjaavat hirviä  ja  peuroja 
lähemmäksi pääkaupunkiseutua. Riista-aitojen päättymiskohdissa tapahtuu vuo-
sittain useita loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia. 

Vihersilta  tarvitaan,  jos  moottoritien ylitys  on  eläinten jatkuvasti käyttämällä kulku-
reitillä  ja  aidan seuraava päättymiskohta  on  tähellä ylityspaikkaa.  Sillalla eläimet 
voivat turvallisesti ylittää tien eri tasossa, jolloin onnettomuuksilta vältytään 

Toimintalinjan  mukaisella rahoituksella rakennetaan puuttuvat riista-aidat  moot
-toriteiden  varsille  ja  kolme vihersiltaa tärkeimmille riistaeläinten kulkureiteille. 

Muita liikenneturvallisuustoimia kokeillaan 
Valtakunnallisena  tavoitteena  on,  että päätieverkosta  800  kilometriä  on  auto-
maattisen nopeusvalvonnan piirissä vuoteen  2005  mennessä. Uusien valvonta- 
kohteiden rakentamisesta päätetään yhteistyössä poliisin kanssa. Rekisteritun-
nistusmenetelmäl  lä  toimivan valvontakohteen rakentamispäätökseen vaikuttavat 
oleellisesti poliisin henkitötyöresurssit. 

Pääteiden  turvallisuuden parantamiseksi aloitetaan myös uusien ratkaisujen, kuten 
keskikaideteiden rakentaminen. Keskikaideteitä voidaan toteuttaa ohituskaisto-
jen kohdalle yksiajorataisille vilkasliikenteisille pääteille, joilla yksityistielUttymät  on 

 järjestelty  erilliselle rinnakkaisväylälle. Päätöksiä keskikaideteiden rakentamiseksi 
Uudenmaan tiepiiriin ei ole toistaiseksi tehty. Todennäköisesti Uudellemaallekin 
saadaan muutama keskikaidetiejakso suunnitelmakauden aikana.  
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Meluntorjunnassa  useita keinoja 
Meluhaittoja  voidaan vähentää useilla keinoilla, joista  meluesteiden  rakentami-
nen  on  näkyvin  ja  myös viimeisin käytettävissä oleva toimenpide. Tärkeimpiä 

 ennaltaehkäiseviä  toimenpiteitä ovat kaavoitus  ja liikennesuunnittelu.  Lisäämäl-
lä hiljaisten  päällysteiden  käyttöä  on  viime aikoina voitu vähentää  melulle altistu

-vien asukkaiden määrää. 

Tässä yhteydessä  on  käsitelty  vain  erillisiä  meluntorjuntahankkeita.  Merkittäviä 
 meluntorjuntatoimenpiteitä  toteutetaan myös  kokonaisrahoitushankkeiden  yh-

teydessä. 

Ennen vuotta  2015  toteutettavat  kohteet valitaan niiden tehokkuuden perusteel-
la, jossa mittarina käytetään lähinnä  melulle altistuvien  asukkaiden määrän vä-
hentämistä eri  melutasoilla. Toimintalinjan  mukaiset kohteet sijaitsevat pääasi-
assa pääkaupunkiseudulla.  

Pohjavedensuojauksella pienennetään  vesien pilaantumisriskiä 
Pohjaveden  suojauksia  rakennetaan  tienpidon  ja  tieliikenteen aiheuttaman poh-
javeden  pilaantumisriskin  pienentämiseksi. 

Uudenmaan tiepiirin  tieverkolla  on  kiireellinen  pohjavedensuojaustarve  noin  110 
 kilometrillä. Osalla näistä teistä  pohjavedensuojausrakenteet  on  arvioitu toteu-

tettavaksi muun  tienrakentamisen  yhteydessä. Eri  Il isten pohjavedensuojaus
-hankkeiden tarve  on  noin  50  kilometriä.  

Pohjavedensuojausta  saadaan toteutettua  toimintalinjan  mukaisella rahoitusta
-solla  noin kaksi kilometriä vuodessa.  Ympäristöriskien  ja  -ongelmien osalta 

tilanne paranee selvästi  nykytilanteeseen  verrattuna. 

Muissa ympäristöhankkeissa puhdistetaan saastunutta 
maaperää 
Hankekori  sisältää  saastuneen  maaperän  puhdistustoimia kunnossapidon  tu-
kikohta-alueilla  ja  visuaaliseen  tieympäristöön  liittyviä toimenpiteitä.  

Eritasoti ittymiä  toteutetaan muutama yksittäisenä toimen piteenä 
Hankekori  sisältää erillisten  eritasoliittymien  toteuttamisen yksittäisenä toimen-
piteenä. Pääosa uusista  eritasoliittymistä  toteutetaan osana  tiejakson kehittä-
mishanketta.  Yleensä perusteena  eritasoliittymän  toteuttamiselle  on I  isäänty-
neen  liikenteen myötä heikentynyt  hikenneturvallisuus  tai  liikenteen sujuvuus.  

Toimintalinjan  mukaisella rahoituksella voidaan toteuttaa  PTS -kaudella  3-5  eril-
listä  eritasoliittymän  parantamista  tai  rakentamista. Rahoitus  on vain  kymme-
nesosa  tarvetarkasteluissa  osoitetusta tarpeesta. 

Muut liittymäkohteet monimuotoisia 
Hankekorissa  parannetaan  tasoliittymien  liikenneturvallisuutta  ja  toimivuutta. 
Toimenpiteet vaihtelevat pienistä  parannuksista  kokonaisten  liittymien saneera-
uksiin,  joissa varsinaisten  perustoimenpiteiden  lisäksi yleensä tehdään lukuisia 

 oheistoimenpiteitä.  Tavoitteena ovat  toiminnall isesti  yhtenäiset  ja havaittavuu-
deltaan  hyvät  lhttymäjärjestelyt,  joissa  on  huomioitu myös raskaan liikenteen 
erityistarpeet.  
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Ruuhkaliikenteen  sujuvuutta tasolUttymissä ei ole tiepiirissä toistaiseksi inventoi
-tu  laajasti. Hankekorin tarkentaminen vaatii tehtyjen inventointien tarkistamista, 

olemassa olevien hankesuunnitelmien tarkastelua, arviointimenetelmien kehittä-
mistä sekä yleistä arvokeskustelua liittymien turvallisuuden  ja  sujuvuuden pai-
noarvoista. 

Joukkoliikenteen  toimintaedellytysten parantaminen keskittyy 
laatu käytäväverkolle 
Olennaisimmat  toimenpiteet tehdään joukkoliikenteen laatukäytäväverkolla. Jouk-
koliikenteen sujuvuus pääkaupunkiseudun tyässäkäyntialueella  on  keskeisellä 
sijalla. Pääkaupunkiseudun sisääntuloteillä toteutetaan joukkoliikenne-etuisuuksia 
niin linjaosuudella (bussikaistat) kuin lUttymissäkin (liittymäohitukset, liikenneva-
loetuudet). Myös joitakin uusia pysäkkejä rakennetaan. 

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen merkittävä ongelma  on  poikittaisliikenteen 
 huono palvelutaso  ja  kilpailukyky. Tiepiiri tukee poikittaisliikennettä parantamalla 

kehäväylien pysäkkien toimivuutta sekä rakentamalla poikittaisliikennettä palve-
levia vaihtoterminaaleja. Laatukäytäväverkon keskeisissä kaukoliikenteen  sol

-mukohdissa  toteutetaan vaihtopysäkkijärjestelyjen lisäksi saatto-  ja  liityntäpy-
säköinti  järjestelyjä.  

Koko  tiepiirissä joukkol iikenteen peruspalvelutaso  turvataan parhaiten hyvällä 
pysäkkien sijoittelulla sekä hyvällä pysäkkien  ja  bussireittien  hoidolla  ja  ylläpi-
dolla.  Uusia pysäkkejä rakennetaan tarpeen mukaan lähinnä maankäytön ke-
hittymisen myötä pääkaupunkiseudun kehyskuntiin. 

Vastuu yleisten teiden pysäkkikatoksista siirtyy Tiehallinnolle vuoden  2004  lop-
puun mennessä. Katoksia lisätään laatukäytäväverkon sekä muiden keskeisten 
paikkojen nousupysäkeille. Tarvittavissa solmupisteissä tuetaan liityntäpyöräi-
lyä pyörätelinein  ja  —katoksin.  

Uudet tieyhteydet väliinputoajahankkeita 
Uudenmaan tiepiirin alueen tieverkko  on  kohtuullisen kattava eikä eri verkollisis

-sa  suunnitelmissa ole juurikaan esitetty uusia tieyhteyksiä. Maankäytön voima-
kas kasvu kehyskuntien alueella  on  kuitenkin aiheuttanut tarpeen usealle uudel-
le tieyhteydelle. Viime vuosina tämän  korin  hankkeet ovat yleensä olleet väliin-
putoajia, ne ovat liian suuria toteutettavaksi perustienpidon rahoitukselle, mutta 
eivät riittävän merkittäviä kehittämishankkeiksi. Tämän hankekorin rahoitusta-
vaksi pyritäänkin tulevaisuudessa saamaan kokonaisrahoitus hankepaketille. 



Kestävän liikkumisen toimintalinja  
26 	 UUDENMAAN TIEPI1RIN PTS  2015  

_______ 	 Pääteitä  parannetaan useilla samanaikaisilla toimenpiteillä  

TT  _.._-. . Hankekori  sisältää  päätiejaksoihin  kohdistuvia useita samanaikaisesti  toteu-
tettavia  toimenpiteitä, joilla tähdätään liikenteen sujuvuuden  ja  turvallisuuden 
parantamiseen. Yksittäisinä  toimenpiteinä  ne  sisältyisivät  useisiin edellä esitet-
tyihin  hankekoreihin. Pääteiden  parantaminen sisältää  liittymäjärjestefyjä,  ohi

-tuskaistoja,  kevyen liikenteen järjestelyjä,  tievalaistusta, tieympäristän pehmen- 
-, tamista meluntorjuntaa pohjavedensuojauksia  ja  riista aitoja  Yleensa paatei 

- 

	

	den parantamishankkeet  ovat niin suuria, että niiden toteuttaminen vaatii  koko- 
naisrahoituksen. 

Toimintalinjan  mukaisella  perustienpidon  rahoituksella voidaan toteuttaa  1-2  
• .. 	 päätiejakson  parantaminen. Hankkeiden rahoitus  on vain  kymmenesosa tarve- 

tarkastelujen  mukaisesta tarpeesta.  

Taajamateiden  liikenneympäristöä parannetaan  
Hankekori  sisältää lähinnä  maaseutumaisten  taajamien  (kuntakeskus  tai  kylä- 
taajama) keskeisen tien kokonaisvaltaisia liikenteen  ja  ympäristön  parantamis

-projekteja. Toimenpiteet koskevat kevyen liikenteen olosuhteiden  parantamisia, 
ajonopeuksien hilhntää, tieympäristöä  tai  ne kohdistuvat teiden  jaksotukseen  ja 
tietilan jäsentämiseen. Suunnitteluprosessi  tien  ja  ympäristön  sovittamiseksi  toi-
mivaksi kokonaisuudeksi edellyttää laajaa  julkista  keskustelua  ratkaisuvaihto

-ehdoista onnistuneen tuloksen saamiseksi.  

Toimintalinjan  mukaisella rahoituksella voidaan toteuttaa keskimäärin yhden  taa-
jamatien  parantaminen vuosittain. 

Sisääntulo-  ja  ohikulkuteille  pyritään saamaan  
ko  konais  rahoitusta  
Hankekori  sisältää lähinnä pääkaupunkiseudun  sisääntuloteiden pikaparannus

-toimenpiteitä  ja  kasvavien  kehyskuntien  ohikulkuteiden  rakentamisia. 

Toimintalinjan  mukaisella rahoituksella voidaan toteuttaa kolme kasvavan alu-
een  ohikulkutiehanketta.  Pääkaupunkiseudun  sisääntuloteihin  ei ole tässä ko-
rissa esitetty rahoitusta. Tämän  hankekorin päärahoitustavaksi  pyritään tulevai-
suudessa saamaan  kokonaisrahoitus hankepaketieille. 

Atemmalla tieverkolla väliinputoajahankkeita 
Hankekori  sisältää useita  alempiasteiseen  tiehen kohdistuvia samanaikaisesti 

 toteutettavia  toimenpiteitä, joilla tähdätään liikenteen sujuvuuden  ja  turvallisuu-
den parantamiseen. Toimenpiteet liittyvät  tiejakson  suuntauksen  ja  rakenteen 
parantamiseen sekä  Ii ittymä-  ja kevytliikennejärjestelyihin. 

Toimintalinjan  mukaisella muun tieverkon parantamisella saadaan toteutettua 
yksi hanke, mikä  jää  selvästi  tarvetarkasteluissa  osoitetusta tarpeesta. Tämän 

 hankekorin  hankkeet ovat myös kooltaan väliinputoajia, joten näidenkin  rahoi-
tustavaksi  pyritään tulevaisuudessa saamaan  kokonaisrahoitus hankepaketille. 
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Liikenteen hallinta  ja  palvelut  

Telematiikkaa  liikenteen seurantaan  ja  tiedotukseen  
Tavoitteena  on  parantaa liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta  ja  minimoida pääs-
töjä liikennevirtojen kysynnän hallinnalla, liikennetiedotuksella  ja ohjauksella.  

Kehittämisohjelman tärkeimmät toimenpidealueet ovat kattava liikenteen seu-
rantajärjestelmä pääkaupunkiseudulle  ja  muulle päätieverkolle, liikenteen tiedo-
tuksessa tarvittavan tiedon tuottamisjärjestelmät sekä liikennevalojen valvonta- 
järjestelmän täydentäminen. Tällöin saadaan tienkäyttäjille tarjottavalle sujuvuus-
tiedotukselle uskottava pohja. Paikkansa pitävän liikennetiedon perusteella tien- 
käyttäjät voivat tehdä  matkan  ajankohtaan  ja reitinvalintaan  vaikuttavia päätök-
siä, joiden seurauksena verkon kuormitus jakaantuu tasaisemmin. 

Toimintaympäristön tavoitetila  vuoteen  2015  edellyttää, että viranomais-  tai  julki- 
sina palveluina  toteutetaan liikenteen seuranta, sään  ja kelin  seuranta, liiken-
teen ohjaus-  ja tiedotuskeskukset,  sää-  ja kelitiedotus,  liikenteen ohjausjärjes-
telmät, häiriön hallintajärjestelmät, kuljetuksen tuki järjestelmistä esimerkiksi kais

-tal  la  pysymisen tukeminen sekä valvontajärjestelmistä esimerkiksi automaatti-
nen kaistan käytön valvonta. 

Levähdysalueita pitkämatkaiselle  liikenteelle  
Tienvarsipalvelut  tarjoavat tienkäyttäjälle mandollisuuden pysähtymiseen  ja vir-
kistäytymiseen. Levähdysalueet  täydentävät yksityisiä huoltoasema-  ja  kahvila- 
palveluja. 

Toimintal injan  lähtökohtana  on,  että vastuu tienkäyttäjän peruspalveluista  on 
Tiehallinnolla,  mutta yhteistyötä yrittäjien kanssa lisätään, Tasokkaita levähdys-
alueita kehitetään ensisijaisesti pitkämatkaisen liikenteen tieverkolla. Raskaan 
liikenteen kuljettajien taukopaikkoja ei pääsääntöisesti Tiehallinto itse toteuta, 
vaan ne sisällytetään ns. kahvilasopimuksiin. 
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Kehittämishankkeet 
Kehittämishankkeet  kandessa korissa 
Kehittämishankkeiden  eli valtion talousarviossa erikseen nimettyjen suurten uus-  ja laajennusinvestointien 

 ohjelmointi tapahtuu valtakunnallisesti eikä hankkeiden toteutuminen ole tiepiirin päätettävissä. Uudenmaan 
tiepiirin PTS-linjausten laatimisen lähtökohtana  on kehittämishankkeiden 15  prosenttia nykyistä korkeampi 
rahoitustaso. Vuotuinen rahoitustaso olisi PTS-kaudella tällöin  49  miljoonaa euroa  ja  vuoteen  2015  mennessä 
kehittämishankkeisiin voitaisiin käyttää noin  690  miljoonaa euroa. 

Kehittämishankkeet  on  jaettu kahteen koriin. Korissa  1  ovat lähivuosina toteutukseen tulevat kehittämishank-
keet (yhteensä  485 M€)  ja  korissa  2  ovat muut tiepiirin kehittämishankkeet. PTS:n rahoitusraami mandol-
listaa muutaman hankkeen käynnistämisen PTS-kauden loppupuolella myös hankekorista  2.  Näiden hank-
keiden kustannusarvio  on  yhteensä noin  1 100 M€. 

Kehittämishankkeiden  lisäksi pyritään saamaan kokonaisrahoitus muutamalle samantyyppisel  le keskisuurel-
le  hankkeelle, jotka  on  yhdistetty isoksi kehittämishankkeeksi. Tällaisia ovat esimerkiksi pääkaupunkiseudun 
meluntorjuntahankkeet, valtatien  25 eritasoliittymät,  pääkaupunkiseudun lähitaajamien ohikulkutiet  ja  pää-
kaupunkiseudun säteittäisten pääväylien pikaparannukset.  

2. Vt  1,  Lohja-Lohjanharju 	 59 M€,  valmis  2005 
3. Kehä  Ill, Lentoasemantie-Tikkurila 

	 61 M€,  valmis  2005 
4. Vuosaaren sataman liikenneyhteydet 

	
60 M€ (tieyhteydet),  valmis  2006 

6. Hakamäentien  parantaminen  
7. Kehä  I, Turunväylä-Leppävaara  
8. Kt 51  Kirkkonummi-Kivenlahti,  I  vaihe  
9. Kehä  Ill, Vantaankoski -Lentoasema  

10. Vt  2,  Vihti -Pori 

	

11, 	Vt  1,  Muurla-Lohja  

10 Mt 
76 M€ 
65 M€ 
16 M€ 

116 M€ 
35 M€ 

167 M€ 
(Uudenmaan tiepiriin osuus  12 M€) 

12. Hakamäentien täydentäminen Pasilanväyläksi  244 M€ 
13.  Vt  3 (Hämeenlinnanväylä),  Haaga-Kehä  III 28 M€ 
14.  Vt  4 (Landenväylä), Koskelantie -Kehä  III 34 M€ 
15.  Vt  4 (Landenväylä + Landentie),  Kehä lIl-Koivukylänväylä  17 M€ 
16.  Vt  7 (Porvoonväylä), vt4 -Kehä  III 50 M€ 
17.  Vt  7, Koskenkylä-Loviisa, moottoritie  18 M€ 
18.  Vt  7.  Loviisa-Ahvenkoski, moottoritie  59 M€ 
19. Kt 45 (Tuusulanväylä),  Käpylä-Kulomäentie  35 M€ 
20. Kt 50  (Kehä  Ill), Kt51-Mankki 20 M€ 
21. Kt 50  (Kehä  Ill), Mankki-Muurala 27 M€ 
22. Kt 50  (Kehä  Ill), Vanhakartano-Vantaankoski 27 M€ 
23. Kt 50  (Kehä  Ill), Landenväylä-Porvoonväylä 43 M€ 
24. Kt 51 	Kirkkonummi-Kivenlahti,  II  vaihe  26 M€ 
25. Mt 101  (Kehä  I), Keilaniemi 48 M€ 
26. Mt 101  (Kehä  I),  Tapiola-Turunväylä  29 M€ 
27. Mt 101  (Kehä  I), liittymäparannukset  Helsingissä  42 M€ 
28. Mt 101  (Kehä  I), Itäväylän lHttymäalue 42 M€ 
29. Mt 101 	(Kehä  Il), Turuntie-Hämeenhinnanväylä  135 M€ 
30. Mt 110 (Turuntie),  Kehä  I  -  Kehä  III 14 M€ 
31. Mt 120 (Vihdintie), Huopalandentie -Kehä  III 79 M€ 
32. Mt 120 (Vihdintie),  Kehä lll-Lahnus  21 M€ 
33. Mt 170 (Itäväylä),  Kehä 	-Kehä  Ill 19 M€ 
34.  Kehä  IV 53 M€  
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Käynnissä olevat hankkeet 

 Kon  1  

Kon  2 
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Kehittämishankkeiden  sijainti.  
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Vaikutustarkastelu  

Vaikutusten muutossuunnat  ja  suuruusluokat  

Hoidolla parannetaan liikennöitävyyttä 
Valitun toimintal injan mukaan  ta/v/ho/don  taso säilytetään suunnilleen nykyisellä 
tasolla. Talvihoitoon käytettävä raha lisääntyy hieman vuosittain  ja  on  suunnitel-
makaudella  noin  12  prosenttia yli nykytason. Merkittävimpänä tienkäyttäjään 
kohdistuvana talvihoidon parantamisen vaikutuksena  on  onnettomuusriskin  pie

-neneminen.  Myös liikenteel  linen  palvelutaso paranee. Linja-auto-  ja tavarali i-
kenteen kuijetusaikataulujen pitävyys ja kulkukelpoisuus  varmistetaan eri  sää- 
olosuhteissa. 

Li/kenneympär/stön  hoitoon käytettäviä varoja lisätään noin  17  prosenttia, jonka 
avulla vahvistetaan kaikkia  osa-alueita. Pyrkimyksenä  on  kohtuullinen liikenne- 
ympäristön taso, jolla varmistetaan liikenteen ohjauslaitteiden  ja -merkintöjen 
käyttökunto  sekä tievalaistuksen toimivuus. Näillä vaikutetaan tielinjan näkyvyy-
teen  ja  optiseen ohjaukseen eri vuorokaudenaikoina  ja  sitä kautta vähennetään 
tien onnettomuusriskiä. 

Rakenteiden  ja  /aitteiden  hoitoon sekä ylläpitoon käytettäviä varoja lisätään sel-
västi. Tämän avulla rakenteiden  ja  laitteiden hoitoa tehostetaan palvelutaso- 
tavoitteen ajantasaistamiseksi. Näin varmistetaan rakenteiden  ja  laitteiden pa-
rempi toimintakunto, minkä avulla voidaan vähentää niiden kunnosta johtuvaa 
paikallista onnettomuusriskiä sekä lisätä hieman tien liikennekelpoisuutta, 

Valitun toimintalinjan mukaan  sorateiden hoitoon käytettäviä varoja lisätään noin 
 1 7  %,  jonka avulla pyritään parantamaan sorateiden hoitotasoa asutuksen koh-

dalla. Sorateiden hoidon  ja pintakunnon  parantaminen säästää liikkumiskus-
tannuksia lähinnä polttoaineen kulutuksen  ja  ajoneuvojen kulumisen kautta. 
Sorateiden hoidon tason nosto auttaa turvaamaan säännöllisen, ympärivuotis-
ten  ja aikatauluun  sidottujen sujuvuuden vaikeissakin sääolosuhteissa. 

Ylläpidolla  pidetään tiet käyttökunnossa 
Pää//ysteiden y/Iäpitoon  käytettäviä varoja lisätään noin  10  prosenttia, jonka 
avulla pyritään pitämään päätiestön päällysteet kuntokriteerien mukaisessa kun-
nossa. Päällystetyn tien pintakunnon parantamisella  on  suuri vaikutus ajomuka-
vuuteen,  se  voi lisätä ajonopeuksia  ja  vaikuttaa onnettomuusriskin lisääntymi-
seen. Päällysteiden ylläpidon avulla voidaan vähentää myös liikkumisen kus-
tannuksia polttoaineen kulutuksen  ja  ajoneuvojen kulumisen kautta. 
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Korvausinvestoinneilla  parannetaan teiden rakennetta 
Valitun  toimintalinjan  mukaan  korva  usinvestointeihin  käytettäviä varoja lisätään 
noin  25  prosenttia, jonka avulla pyritään lähinnä parantamaan  päällystettyjen 

 teiden rakennetta toisaalta  vilkasliikenteisillä  ja  toisaalta erittäin huonokuntoisilla 
 tieosuuksilla  sekä  peruskorjaamaan huonokuntoisimmat  sillat. Merkittävin vai-

kutus  sorateiden kelirikolla  ja  muilla teiden sekä siltojen  kantavuusongelmilla  on 
 raskaalle  lUkenteelle, Korvausinvestointeja  lisäämällä voidaan poistaa siltojen 

 painorajoituksia,  joiden seurauksena  I  iikennesuorite  ja  matka-aika vähenevät 
sekä ajoneuvo-  ja  aikakustannukset  alenevat. 

Laajennus -ja  uusinvestoinnit  painottavat liikenneturvallisuutta 
Laajennus-  ja  uusinvestointien  vaikutukset sekä niiden merkitys ovat riippuvai-
sia  investointiin  sisältyvien toimenpiteiden laadusta sekä investoinnin kohtees-
ta. 

Valitun  toimintalinjan  mukaan  liikenneturva//isuuden hankekoriryhmään  käytet-
tävät  varat  kaksinkertaistuvat  painottuen  erityisesti kevyen liikenteen järjestely-
jen parantamiseen. Toimenpiteiden merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat ke-
vyen liikenteen turvallisuuden parantamiseen erityisesti  koulumatkojen  turvalli-
suuteen sekä myös eri  peruspalvelujen  saavuttamisen sekä  joukkoliikenteen 
liityntäyhteyksien  turvallisuuteen. Toimenpiteet parantavat myös ajoneuvoliiken-
teen turvallisuutta  nopeusvalvonnan  tehostamisen sekä  kohtaamis-  ja  suistumis-
onnettomuusriskin  vähentämisen kautta.  

Ympäristötekijö/den hankekoriryhmään  käytettäviä varoja lisätään noin  70  pro-
senttia.  Hankekoreihin  sisältyvät toimenpiteet keskittyvät  meluntorjuntaan  ja 

 pohjavesien suojaukseen.  Ne parantavat asuinympäristön viihtyisyyttä vähen-
tämällä tien  lähiympäristöön  kohdistuvia  meluhaittoja  ja  tienpidon  sekä onnet-
tomuuksien aiheuttamaa riskiä  pohjavesiin.  

Valitun  toimintalinjan  mukaan liikenteen  ja  maankäytön  hankekoriryhmään  käy-
tettävät  varat  kaksinkertaistuvat.  Hankekoreihin sisältyvillä  toimenpiteillä  on  vai-
kutuksia  joukkoliikenteen  kilpailukykyyn,  liikenneturvallisuuteen  ja  liikenteen su-
juvuuteen sekä luodaan edellytyksiä maankäytön kehitykselle.  Taajamateiden 

 parantaminen vaikuttaa ensisijaisesti kevyen liikenteen olosuhteisiin  ja  turvalli-
suuteen. Lisäksi laajennus-  ja  uusinvestoinnit mandollistuvat  suuremmat  tai 

 tasaisemmat ajonopeudet  sekä paremmat ajo-olosuhteet. 

Liikenteen hallinta lisää liikenteen sujuvuutta 
Valitun  toimintalinjan  mukaan liikenteen hallintaan käytettäviä varoja lisätään 
selvästi pääkaupunkiseudulla  ja  hieman muulla Uudellamaalla. Tällä pyritään 
varmistamaan  liikennejärjestelmien  päivittäinen toimivuus  vallitsevissa  liikenne- 
oloissa. Liikenteen  hallinnan  lisäämisellä voidaan vaikuttaa tienkäyttäjien toimin-
taan  ja  välillisesti  onnettomuusriskiin  sekä  liikenneturvallisuuteen.  Lisäksi  hiken-
nehäiriöistä  tiedottaminen vaikuttaa  väyläkapasiteetin  hyväksikäyttöön.  Liiken-
netiedotuksen  lisäämisellä voidaan vaikuttaa myös matka-aikoihin liittyviin  epä-
varmuuksUn  ja  liikenteen sujuvuuteen.  
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Tavoitteiden toteutuminen  

Liikennejärjestelmän palvelutasotavoitteet  toteutuvat osittain 
- Liikennejärjestelmän palvelutasoon  ja  kustannuksiin liittyvät tavoitteet toteutuvat 

 vain  osittain. Erityisen hyvin toteutuvat joukkoliikenteen toimintaolosuhteiden 
kehittämiseen liittyvät tavoitteet pääkaupunkiseudulla  ja haja-asutusalueen  pää- 
teillä sekä kevyen liikenteen verkon parantamiseen liittyvät tavoitteet pääkau-
punkiseudulla  ja  muissa taajamissa. 

Heikoimmin toteutuvat henkiläautoliikenteen liikennöintiolosuhteisiin liittyvä ta-
voite pääkaupunkiseudulle sekä kuljetusten päivittäiseen toimintavarmuuteen 
liittyvä tavoite muilla  haja-asutusalueen teillä. 

Turvallisuus-  ja  terveystavoitteita  ei pystytä täysin saavuttamaan 
Turvallisuuteen  ja  terveyteen liittyvät tavoitteet toteutuvat osittain. Tieliikenteessä 
kuolleiden määrän alentamistavoitetta ei pystytä todennäköisesti saavuttamaan. 
Myöskään meluhaittojen  ja  tieliikenteestä  tulevien hiukkasten määrän vähentä-
mistavoitteeseen ei päästä. 

Sosiaalinen kestävyys toteutuu 
Sosiaaliseen kestävyyteen liittyvät tavoitteet toteutuvat hyvin. Erityisen hyvin to-
teutuvat liikenteen hyötyjen  ja  haittojen oikeudenmukaiseen kohdentumiseen 
eri väestöryhmille liittyvä tavoite sekä kevyen liikenteen turvallisuuteen taajamis-
sa  ja  joukkoliikenteen  edistämiseen pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella 
liittyvät tavoitteet. 

Alueiden  ja  yhdyskuntien kehittämistä ei pystytä riittävästi 
tukemaan 
Alueiden  ja  yhdyskuntien kehittämiseen liittyvät tavoitteet toteutuvat  vain  osit-
tain. Heikoimmin toteutuu voimakkaasti kasvavien yhdyskuntien yhteystarpeita 
koskeva tavoite. 

Luontoon kohdistuvien haittojen vähentäminen toteutuu osittain 
Luontoon kohdistuviin haittoihin liittyvät tavoitteet toteutuvat  vain  osittain. Muita 
osatavoitteita paremmin toteutuu pohjavesihaittojen vähentämiseen liittyvä ta-
voite. 
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Liikkumisolosuhteet  2015 

Liikkumisolosuhteet  vuonna  2015  kuvaavat niitä olosuhteita, jotka vallitsevat 
Uudenmaan tiepUrin yleisillä teillä,  jos  vuosien  2002-2015  tienpito  ja  rahoitus 
toteutuu PTS-linjauksen mukaisesti  ja  liikenne kasvaa ennusteiden mukaan. 
Liikkumisolosuhteita kuvataan alueittain  ja kulkumuodoittain tielläliikkujan  kan-
nalta verrattuna nykytilanteeseen (+; olosuhteet paranevat,  0;  ei merkittävää 
muutosta, -; olosuhteet huononevat). 

 

Pääkaupunki- 	Muut 	Päätiet  
seutu 	taajamat  

Muut 
tiet  

0 

0 

0 

0  

Henkilö- 
auto- 
liikenne 

Tavara- 
liikenne 

Joukko- 
liikenne  

Jalankulku 
 la  pyöräily 

HenkilÖautoliikenne ruuhkautuu  edelleen pääkaupunkiseudulla 
Pääkaupunkiseudulla henkiläautoliikenteen sujuvuus heikkenee liikenteen kas-
vaessa voimakkaasti. Liikenne ruuhkaantuu kehäväylillä  ja sisääntuloteillä  ny-
kyistä laajemmalla alueella  ja  ruuhkat kestävät entistä pidempään. Tilannetta 
helpotetaan jonkin verran liikenteen hallintaan sisältyvien autoliikenteen ohjauk-
sen  ja  tiedotuksen keinoin. Investoinnit parantavat joidenkin kehäväylien jakso-
jen sujuvuutta. PTS-kaudella tutkitaan mandollisuuksia kysynnän hallintaan  mm. 

 hinnoittelun avulla. 

Muissa taajamissa henkilöautolHkenteen olosuhteet pysyvät keskimäärin nykyi-
sellään. Muutamassa voimakkaasti kasvavassa kehyskunnassa ohikulkutierat-
kaisut helpottavat taajamien ruuhkia. Muissa taajamissa liikenteen kasvu  on 

 maltillisempaa  ja  liikenteen sujuvuus säilyy yleensä tyydyttävänä myös ruuhka- 
aikoina, vaikka olosuhteita parannetaan lähinnä yksittäisissä ongelmakohdissa. 

Pääteiden lUkenneolosuhteet  ovat hyvät. HenkilöautolUkenteen sujuvuus  ja  turval-
lisuus paranevat liikenteen kasvusta huolimatta,  sillä kehittämishankkeet  painot-
tuvat pääteille  (vt  1, 2  ja  6).  Eniten ajo-olosuhteet paranevat valtatiellä  1  ja 

 valtatiellä  6.  Muulla päätieverkolla toimenpiteet ovat pienimuotoisempia. Palve-
lutasoa lisäävät ajantasainen tiedotus ajo-olosuhteista  ja häiriötilanteista.  

Muulla tieverkolla henkilöautolUkenteen olosuhteet pysyvät pääosin nykytasolla. 
Alemman tieverkon kunnon heikkeneminen pysäytetään, mutta parantamistoi-
menpiteitä voidaan toteuttaa tarpeeseen nähden melko vähän. Uusia tieyh-
teyksiä ei pystytä rakentamaan perustienpidon rahoituksella lainkaan.  

Tavaraliikenteen toimintavarmuus turvataan 
Pääkaupunkiseudulla liikenteen yleinen ruuhkaisuus haittaa tavaraliikenteen suju- 
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vuutta.  Kehä-  ja  satamayhteyksiin  kohdistuvien kehittämishankkeiden ansiosta 
valtakunnallisen tavaraliikenteen sujuvuus  ja  matka-aikojen ennustettavuus säi-
lyy nykytasolla liikenteen kasvusta huolimatta. Vuosaaren sataman valmistuttua 

 raskas  satamalilkenne  ohjataan pois Helsingin keskustasta.  

J Ohiku Ikutiejärjestelyt  parantavat tavaraliikenteen olosuhteita muutamassa  pää-
- . kaupunkiseudun kehyskunnassa.  Muualla tavaraliikennettä  on  edelleen taaja-

- mateillä  ja  olosuhteet heikkenevät hieman liikenteen kasvaessa. Liikenteen su- 
juvuutta  ja  turvallisuutta parannetaan yksittäisissä ongelmaliittymissä. 

_mt. 	s  
Pääteillä kuijetusten toimintavarmuus  on  turvattu liikenteen voimakkaasta kas-
vusta huolimatta. Moottoritie valtatiellä  1  ja  leveäkaistatie  valtatiellä  6  parantavat 
selvästi tavaraliikenteen olosuhteita, Muulla päätieverkolla toimenpiteet ovat pieni-
muotoisempia eivätkä tavaralilkenteen olosuhteet muutu merkittävästi. 

Muulla tieverkolla tavarallikenteen olosuhteet pysyvät suurin piirtein nykyisel-
lään. Tähän päästään paremmalla täsmähoidon kohdentumisella. Alemman 
tieverkon kunnon heikkeneminen pysäytetään, mutta parantamistoimenpiteitä 
voidaan toteuttaa tarpeeseen nähden melko vähän. 

Joukkoliikenteelle  kilpailukykyä 
Pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteen olosuhteita parantavat erilaiset etuisuus-
järjestelyt liittymissä  ja  linjaosuuksilla  sekä pysäkkien laatutason nosto. Kehä- 
väylien toimivuutta parannetaan. Keskeisissä solmukohdissa toteutetaan vaih-
topysäkkijärjestelyjen lisäksi saatto-  ja  pysäköinti  järjestelyjä. Entistä useammal-
la henkilöllä  on  kulkumuodon valintamandollisuus.  

Muissa taajamissa ei tapandu oleellisia muutoksia joukkoliikenteen olosuhteis-
sa. Keskeisimpien pysäkkien laatutason nosto  ja  pysäkkien talvihoidon  tehos-
taminen parantavat hieman joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. 

Runkoverkon pikavuoroliikenne  ja  työmatkalUkenne  pääkaupunkiseudulle suju-
vat  paremmin  ja  ajoajaltaan ennustettavammin päätieverkon kehittämisinves-
tointien  ja  pysäkkijärjestelyjen  ansiosta. Pysäkkien talvihoidon tehostaminen  ja 

 keskeisimpien pysäkkien  laatutason nosto parantavat joukkolUkenteen toimin-
taedellytyksiä. Toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti laatukäytäviin, joissa myös 
liikennetarjonta  ja  kalusto kehittyvät eniten. 

JoukkolUkenteen  olosuhteet eivät muutu alemmalla tieverkolla merkittävästi.  Lm
-ja-autovuorojen  ja  koulukuljetusten  perusteella kohdistettu täsmähoito helpot-

taa paikoin lUkennöintiä. JoukkolUkenteen vuoromäärät vähenevät kuitenkin edel-
leen monin paikoin harvaan asutuilla alueilla. 

Jalankulun  ja  pyöräilyn liikkumisolosuhteet kehittyvät 
Pääkaupunkiseudulla kevyen liikenteen väyliä  ja  alikulkuja  rakennetaan lisää. 
Yhtenäisiä verkostoja kehitetään yhteistyössä kuntien kanssa. Kaikkiin odotuk-
sUn ei kuitenkaan pysytä vastaamaan. Väylien rakenteen  ja  päällysteen  kuntoon 
panostetaan nykyistä enemmän. Talvihoidon taso säilytetään korkeana. 

Taajamateitä  kehitetään  ja  kevyen liikenteen väyliä  ja  alikulkuja  rakennetaan 
lisää. Verkosto  on  selvästi nykyistä kattavampi. Laajenevissa taajamissa väylien 
tarve kuitenkin samanaikaisesti kasvaa. Väylien rakenteen  ja  päällysteen  kun- 
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toon  panostetaan nykyistä enemmän. Tiehallinnon  ja  kuntien yhteistyöllä paran-
netaan talvihoidon tasoa vilkkaimmilla työ-  ja koulumatkareiteUlä. 

Haja-asutusalueen pääteillä kevyen liikenteen turvallisuus varmistetaan raken-
tamalla lisää kevyen liikenteen väyliä  ja alikulkuja  asutuksen  ja  palvelujen yhte-
yteen sekä erillisinä hankkeina että laajemmin yhteysvälihankkeiden yhteydes-
sä. 

Muulla tieverkolla jalankulun  ja  pyöräilyn olosuhteita parannetaan taajamissa  ja 
 kylien kohdalla rauhoittamalla liikennettä nopeusrajoitusten  ja taajamatoimenpi

-teiden avulla. Myös uusia kevyen liikenteen väyliä  ja alikulkuja  rakennetaan, 
mutta tarve  on  selvästi rakentamismandollisuuksia suurempi. Väylien rakenteen 

 ja päällysteen  kuntoon panostetaan nykyistä enemmän. Talvihoidon taso säily-
tetään korkeana. 

Rahoitustason  muuttuessa 
Suurimmat epävarmuustekijät, jotka voivat aiheuttaa muutoksia valittuun Uu-
denmaan tiepiirin toimintalinjaan, koskevat rahoitusta. Suunnitelma perustuu 
rahoitustasoon, joka  on 15  prosenttia suurempi kuin vuosina  2000-2001  toteu-
tunut keskimääräinen rahoitus. Suunnitellun rahoitustason toteutuminen  on  kui-
tenkin epävarmaa  ja  edellyttää, että valtion budjettiin lisätään tienpidon määrä-
rahoja nykyisestä.  

Jos  käytettävissä oleva rahoitus laskee suunnitellusta, turvataan ensisijaisesti 
tieverkon päivittäinen liikennöitävyys, tiestön kunto  ja liikenneturvallisuus.  Lähtö-
kohtana  on,  että rahaa leikataan tasaisesti kaikilta hankekoreilta eikä linjausten 
painotuksia muuteta oleellisesti.  

Jos  käytettävissä oleva rahoitus nousee suunnitellusta,  kohdennetaan perusti-
enpidon rahoitusta suunniteltua enemmän niin sanottujen teemaohjelmien to-
teuttamiseen. Lähtökohtana  on,  että rahaa lisätään tasaisesti kaikille hankeko-
reille. 

Myös  kunnat  voivat tulevaisuudessa osallistua joidenkin hankkeiden rahoituk-
seen nykyistä enemmän. Todennäköisesti kuntien mandollinen osarahoitus koh-
distuu erityisesti kehittämishankkeisiin, kevyen liikenteen järjestelyihin  ja  taaja-
matiehankkeisiin, melusuojauksiin, liittymien parantamisiin, sorateiden päällys-
tämiseen sekä hallinnollisen luokan muutoksen yhteydessä toteutettaviin toi-
menpiteisiin.  
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